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วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ - สนามบนิกรุงโจฮันเนสเบิร์ก (อัฟ
ริกาใต้) 

เสาร์ 

18.25 น. พร้อมคณะท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T สายการบนิเอมเิรสท์ แอร์ไลน์ 
เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ 
ห้องพกัผู้โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดนิทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดนิทาง โดยซือ้ตัว๋
เคร่ืองบนิ, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมท่ีพกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ เพ่ือ
เป็นการเตรียมพร้อมให้กับกรุ๊ปทวัร์ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อนัสดุวสิยัอาทิ การยกเลกิ
เท่ียวบนิ, การลา่ช้าของสายการบนิ,  การพลาดเท่ียวบนิ (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต ิ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลท า
ให้การเดนิทางลา่ช้า หรือ ไม่สามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม 
หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ี
ท่านได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มีการตกลงช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้า
แล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทัวร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้ง
ให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ท่ีทางบริษัทฯ มอิาจรับผดิชอบได้ 

21.25 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองโจเบร์ิก โดยสายการบนิเอมเิรสท์ เท่ียวบนิท่ี EK373 / EK761  แวะ
เปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบนิดไูบ 

(21.25 - 00.50 )  
( 04.05 - 10.15+1 ) 

วันที่สอง โจฮันเนสเบิร์ก - เมืองหลวงพริทอเรีย - พักซาฟารี ลอดจ์ - Evening 
Game Drive 

อาทิตย์ 

10.15 น. ถึงสนามบนิโจฮนัเนสเบร์ิก ผา่นการตรวจคนเข้าเมือง (นกัท่องเท่ียวชาวไทยได้รับการ
ยกเว้นการขอวีซ่า สามารถพ านกัในอฟัริกาใต้ได้ 30 วนั) 

 

11.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูเ่มืองพริทอเรีย เมืองแห่งดอกไม้สีมว่ง (Pretoria) เมืองหลวงด้าน
การบริหารของแอฟริกาใต้เมืองนี ้ตัง้ตามช่ือของแอนดีส์ พรีทอรีอสั (Andries Pretorius) 
วีรบรุุษของการตอ่สู้รบระหวา่งพวกบวัร์ (Boer) กบัชนพืน้เมืองผวิด า พริทอเรีย จึงเป็น
เมืองหลวงของชาวบวัร์ท่ีพยายามตอ่สู้กบัพวกองักฤษเพ่ือให้ได้อิสรภาพ นอกจากนีย้งั
เป็นท่ีตัง้ของสถานทตูนานาชาติ ธนาคาร ท าเนียบประธานาธิบดีและท่ีท าการรัฐบาล 
วฒุิสภาจะจดัประชมุขึน้ท่ีเมืองพริทอเรีย สิง่หนึ่งท่ีโดดเดน่และอาจถือได้ว่าเป็น
เอกลกัษณ์ของเมืองคือ ต้นแจ๊กการันดา (Jacaranda) ท่ีมีดอกสีม่วงสดบานสะพร่ังดัง่
เช่น ซากรุะของชาวญ่ีปุ่ น เมืองนีไ้ด้สมญานามวา่ "City of Jacarandas" ซึ่งจะออกดอก
บานสะพร่ังให้ได้เห็นกนัในช่วงเดือนตลุาคมของทกุปี น าคณะเท่ียวชม Union Building 
ท าเนียบประธานาธิบดี และท่ีท าการของรัฐบาลท่ีใหญ่โตมโหฬารราวกบัพระราชวงั จน
ตดิอนัดบัวา่เป็นท าเนียบประธานาธิบดีท่ีสวยท่ีสดุในโลก เข้าชมพิพธิภณัฑ์วร์ูเทรคเกอร์ 
(Voortrekker Monument & Museum) ศนูย์รวมจิตใจของชนผวิขาวเชือ้สายดัง้เดิมของ
ชาวบวัร์ อนสุาวรีย์แห่งนีส้ร้างขึน้เพ่ือระลกึถึงการเดนิทางอพยพของพวกบวัร์จากปลาย
แหลมของทวีป เข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้
รบกบัชาวพืน้เมือง 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
13.30 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดนิทางสูเ่ขตวนอทุยานสตัว์ป่าขนุเขาพีลนัเนสเบร์ิก และป่า

ซาฟารีของเอกชนเปิดให้ท่านได้ท่องป่าซาฟารี น าท่านเข้าพกัในซาฟารีลอดจ์ ท่ีมีสิง่
อ านวยความสะดวกสบายครบครัน ท่ามกลางบรรยากาศท่ีไมเ่หมือนใคร จากนัน้น าท่าน
ออกท่องป่าซาฟารีในช่วงเย็น สตัว์ป่าบางชนิดของอัฟริกาออกหากินในยามเย็นไมว่า่จะ
เป็น BIG FIVE ไปจนถึงเพ่ือนๆ ท่ีน่ารักอย่างยีราฟ ม้าลาย ฮิปโปโปเตมสั และนกนานา
ชนิด ท่ามกลางบรรยากาศยามอาทิตย์อสัดง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารใน Lodge  Local 

 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกั BAKUBUNG BUSH LODGE  หรือ KWA MARITANE BUSH 
LODGE   
 

www.bakubung.co.za 
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วันที่สาม ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive - อาณาจักรซันซิตี ้- พักโรงแรม
เดอะพาเลซ 

จันทร์ 

06.00 น. ท่องป่าซาฟารีดสูตัว์ท่ีวนอทุยานสตัว์ป่าขนุเขาพีลาเนสเบร์ิก Pilanesburg Nature 
Reserve วนอทุยานสตัว์ป่าขนุเขาพีลาเนสเบร์ิก รถท่ีจะพาไปชมสตัว์เป็นรถแบบเปิดโลง่
ด้านข้างเปิดโลง่รับลม จคุนได้ 20 คน รถแต่ละคนัจะมีนายพราน หรือ Ranger ซึ่งเป็น
ทัง้คนขบัรถและไกด์คอยแนะน าวธีิการชมสตัว์ให้ทราบ ป่าพลิาเนสเบร์ิกแห่งนีมี้พืน้ท่ี
ประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร พืน้ท่ีเกิดจากภเูขาไฟระเบดิเม่ือหลายร้อยปีก่อน ท าให้
ผืนดนิมีแร่ธาตอุดุมสมบรูณ์ มีความเขียวชอุ่มเป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัว์นานบัชนิด และ
แน่นอนหมายรวมถึง ผู้ยิ่งใหญ่ทัง้ห้า (Big Five) คือ ควายป่า ช้าง สงิโต แรด และเสือ
ดาว ซึ่งถ้าได้เห็นครบก็ถือได้วา่เป็นการชมสตัว์ท่ีสมบรูณ์ แตค่อ่นข้างเป็นไปได้ยาก 
เพราะสตัว์ท่ีน่ีอยู่กนัอย่างอิสระ ในป่าซึ่งเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะและทุ่งหญ้าสะวนันา 
จนถึงกึ่งทะเลทราย อฟัริกาใต้มีสตัว์ป่ากว่า 220 ชนิด ซึ่งสตัว์ป่าท่ีมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ
ตามธรรมชาติ 

 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของลอด์จ Buffet 
11.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดนิทางเข้าสู ่“ซนัซิตี”้ Sun City หรือ The Lost City เมืองลบัแล

แห่งหบุเขาแสงตะวนั เป็นเมืองท่ีถกูเนรมิตขึน้จากความคดิของอภิมหาเศรษฐีท่ีช่ือวา่
ซอล เคร์ิซเนอร์ ท่ีลงทนุด้วยเงินจ านวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง
นาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิต ผืนดนิอนัวา่งเปลา่และแห้งแล้ง
ในแคว้น Bophuthatswana กลางอฟัริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความส าราญบนัเทิง
ทกุรูปแบบ โดยการเร่ิมสร้างโรงแรมไปเร่ือยๆ ตัง้แตโ่รงแรมเดอะซนัซิตี,้ โรงแรมเดอะคา
บานาส, โรงแรมเดอะคาสเคด จนในปีค.ศ. 1992 เขาก็ได้สร้างโรงแรมท่ีท่ีหรูราคาแพง
ท่ีสดุในบรรดาโรงแรมทัง้หลายท่ีได้กลา่วมานามว่า เดอะพาเลซ (The Palace or The 
Palace of the Lost City) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกนั และตกแตง่
ภายในสไตล์แอฟริกนั ให้สมกบัเป็นอาณาจกัรอลงัการดาวล้านดวงแห่งนี ้ 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี ้   Local 
บา่ย อิสระให้ท่านเพลดิเพลนิกบัสิง่อ านวยความสะดวก มีสระวา่ยน า้ขนาดใหญ่ และทะเลน า้

จืดเทียมขนาดใหญ่ยกัษ์ท่ีเรียกวา่ Valley of Wave มีลกัษณะเหมือนทะเลจริงๆ 
แวดล้อมด้วยขนุเขาและต้นไม้ท่ีจดัตกแตง่อย่างเป็นระเบียบสวยงาม ใกล้ๆ กนัคือ 
สะพานแห่งกาลเวลา Bridge of time สองข้างสะพานมีช้างแกะสลกัเรียงรายอยู่ สะพาน
นีเ้ช่ือมตอ่กบักองหินมหึมา ท่ีเช่ือวา่เป็น The Lost City ท่ีสญูหายไป และเพ่ือเป็นการ
ตอกย า้ระลกึถึงความทรงจ าเขาเลยสร้างสะพานแห่งนีข้ึน้ ทกุๆหนึ่งชัว่โมงสะพานจะถกู
เขย่าเสมือนแผน่ดนิไหว นอกเหนือจากนีย้งัมีสนามกอล์ฟระดบัมาตรฐานโลก ท่ีใช้เป็น
สถานท่ีแขง่ขนักอล์ฟนดัส าคญัๆ มาหลายตอ่หลายครัง้แล้ว ออกแบบโดยนกักอล์ฟช่ือดงั
ของโลก Gary Player คือ Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course โรง
ภาพยนตร์ ร้านค้า บาร์ คาสโินท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง ท าให้เมืองนีไ้ม่เคยหลบัใหล สวน
สตัว์ สวนพฤกษศาสตร์ท่ีรวบรวมพนัธุ์ไม้จากทั่วโลกเอาไว้ พร้อมน า้ตก และธารน า้ไหล
รินเอ่ือยๆ ท่ีสร้างความสดช่ือสบายอย่างบอกๆไมถู่ก บางสถานท่ีและกิจกรรมบาง
ประเภทถกูสงวนไว้ส าหรับแขกท่ีมาพกั The Palace เท่านัน้ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี ้ Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั  THE PALACE OF THE LOST CITY  www.suninternational.com  
วันที่ส่ี ซันซิตี ้- โจฮันเนสเบิร์ก - อิสระช้อปป้ิง - สวนเสือ - ชิมเนือ้สัตว์ป่าที่

ภตัตาคารคาร์นิวอร์ 
อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

10.00 น. 

ได้เวลาอนัสมควร น าคณะออกเดนิทางกลบัสูน่ครโจฮนัเนสเบร์ิก 
น าคณะออกเดนิทางสูเ่มืองพริทอเรีย เมืองแห่งดอกไม้สีมว่ง (Pretoria) เมืองหลวงด้าน
การบริหารของแอฟริกาใต้เมืองนี ้ตัง้ตามช่ือของแอนดีส์ พรีทอรีอสั (Andries Pretorius) 
วีรบรุุษของการตอ่สู้รบระหวา่งพวกบวัร์ (Boer) กบัชนพืน้เมืองผวิด า พริทอเรีย จึงเป็น
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เมืองหลวงของชาวบวัร์ท่ีพยายามตอ่สู้กบัพวกองักฤษเพ่ือให้ได้อิสรภาพ นอกจากนีย้งั
เป็นท่ีตัง้ของสถานทตูนานาชาติ ธนาคาร ท าเนียบประธานาธิบดีและท่ีท าการรัฐบาล 
วฒุิสภาจะจดัประชมุขึน้ท่ีเมืองพริทอเรีย สิง่หนึ่งท่ีโดดเดน่และอาจถือได้วา่เป็น
เอกลกัษณ์ของเมืองคือ ต้นแจ๊กการันดา (Jacaranda) ท่ีมีดอกสีมว่งสดบานสะพร่ังดัง่
เช่น ซากรุะของชาวญ่ีปุ่ น เมืองนีไ้ด้สมญานามวา่ "City of Jacarandas" ซึ่งจะออกดอก
บานสะพร่ังให้ได้เห็นกนัในช่วงเดือนตลุาคมของทกุปี น าคณะเท่ียวชม Union Building 
ท าเนียบประธานาธิบดี และท่ีท าการของรัฐบาลท่ีใหญ่โตมโหฬารราวกบัพระราชวงั จน
ตดิอนัดบัวา่เป็นท าเนียบประธานาธิบดีท่ีสวยท่ีสดุในโลก เข้าชมพพิิธภณัฑ์วร์ูเทรคเกอร์ 
(Voortrekker Monument & Museum) ศนูย์รวมจิตใจของชนผวิขาวเชือ้สายดัง้เดมิของ
ชาวบวัร์ อนสุาวรีย์แห่งนีส้ร้างขึน้เพ่ือระลกึถึงการเดนิทางอพยพของพวกบวัร์จากปลาย
แหลมของทวีป เข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้
รบกบัชาวพืน้เมือง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
13.30 น. จากนัน้ น าท่านเท่ียวชมย่านธุรกิจค้าเพชร ท่ีอัฟริกาใต้มีเหมืองเพชรขนาดใหญ่เป็น

อนัดบั 4 ของโลกอีกทัง้ยงัมีช่ือเสียงในเร่ืองของอญัมณีล า้คา่  

 น าคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมเลเซดี (Lesedi Cultural Village) น าท่านชม
ประวตัิความเป็นมา และความเป็นอยู่ท่ีแตกตา่งของชนเผ่าพืน้เมืองตา่งๆ ของอฟัริกาใต้ 
ท่ีมีการจัดแสดงบ้านเรือนท่ีอยู่อาศยั ศิลปะการแสดงต่างๆ ของชนเผ่า อาทิเช่น Zulu, 
Xhosa, Pedi, Basotho เป็นต้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และเพลิดเพลนิกบักิจกรรมต่างๆ 
ภายในหมูบ้่านตามอธัยาศยั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าสไตล์อัฟริกัน ณ ภัตตาคารคาร์นิวอร์ BBQ หอมกรุ่น ที่มี
เนือ้หลากหลายชนิดให้ท่านได้ทดลองชมิท่ามกลางบรรยากาศอันโรแมนตกิ 

Local 

 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MONDIOR HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.mondior.com  

วันที่ห้า โจฮันเนสเบิร์ก - เคปทาวน์ - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - เทเบิล้ เมาเท่น - 
V&A วอเตอร์ฟร้อนท์ 

พุธ 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองเคปทาวน์ โดยสายการบนิภายในประเทศ  
12.05 น. ถึงเคปทาวน์ ตัง้อยู่ในแหลมทางใต้สดุของประเทศ เป็นเมืองท่องเท่ียวตา่งอากาศ และยงั

มีแหลมตา่งๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีคือแหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากลุฮาส ซึ่งตัง้อยู่ปลายใต้
สดุของทวีปแอฟริกา เป็นจดุท่ีมหาสมทุรแอตแลนตคิและมหาสมทุรอินเดียมาบรรจบกนั
จึงท าให้มีอากาศแปรปรวน และบริเวณเมืองริมฝ่ังทะเลของเคปทาวน์นี ้เป็นเส้นทางท่ีน่า
เท่ียวท่ีสดุและมีวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง น าท่านสู ่ West Coast 
Ostrich Farm ฟาร์มเลีย้งนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ เพ่ือท่ีท่านจะได้สมัผสักบัวงจรชีวติ
ของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด รับชมและรับฟังเร่ืองราวของการเลีย้งนกกระจอกเทศ 
อนัเป็นสตัว์เศรษฐกิจท่ีท ารายได้ดี ตลอดจนวงจรชีวติของสตัว์ปีกท่ีมีขนาดใหญ่และวิง่
เร็วท่ีสดุในโลก  

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน เมนูสเตก็เนือ้นกกระจอกเทศ ณ ภัตตาคาร Local 
15.00 น. จากนัน้น าคณะขึน้สูเ่ทเบิล้ เมาเท่น ภเูขาสงูยอดตดัตรง เหมือนกบัโต๊ะ โดยกระเช้าไฟฟ้า

หมนุรอบตวัเอง (Cable Car) ซึ่งในช่วงท่ีลมแรงหรือมีฝนตกจะหยดุวิง่ทัง้นีเ้พ่ือความ
ปลอดภยัของผู้มาเยือน ขึน้มาด้านบน มีเส้นทางเดนิลดัเลาะไปตามแนวขอบเขา เพ่ือให้
นกัท่องเท่ียวได้ชมววิรอบด้านได้อย่างชดัเจน ไกลไปจนถึงตวัเมืองเคปทาวน์ทีเดียว บน
ภเูขาโต๊ะนีมี้สตัว์ตวัเลก็ประเภทหนึ่งหน้าตาน่าเอ็นด ู ช่ือวา่ตวัแดสซ่ี หรือ กระตา่ยหิน 
(Dassie or Rock Rabbit) มีลกัษณะกึ่งผสมระหวา่งกระรอกกบักระตา่ย เป็นมติรกับ
ผู้คนท่ีผา่นมาเยือน เม่ือมองไปรอบๆ เราจะเห็นภเูขารายล้อมหลายตอ่หลายลกู แตท่ี่
โดดเดน่คือ ไลอ้อนเฮด (Lion Head) ภเูขาท่ีมองดแูล้วใครๆ ก็ต้องพดูว่าคล้ายหัวสงิโต
ในเวลาท่ีพระอาทิตย์ก าลงัจะลบัขอบฟ้าภเูขาลกูนีมี้สีแดงสวยงามยิ่งนกั  
หมายเหตุ    กระเช้า Cable Car จะปิดท าการในช่วงท่ีลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่ง 

 

 

http://www.mondior.com/
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ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของผู้มาเยือน โดยทางกลุม่ฯ จะจดัให้ขึน้ชมววิทิวทัศน์ของเมือง
เคปทาวน์บนยอดเขา Signal Hill แทน 

17.00 น. จนได้เวลาอนัสมควรน าคณะ เดนิทางสูย่่าน Victoria & Alfred Waterfront วคิตอเรีย 
แอนด์ อลัเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพลก็ซ์ขนาดใหญ่ให้คณุได้สมัผสั
ความมีชีวติชีวาของเคปทาวน์ มีร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และเป็นท่าเทียบเรือ
ขนาดเลก็อีกด้วย 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน เลิศรสกับเมนูพเิศษกุ้งมังกร+เป๋าฮือ้ Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั THE COMMODORE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.thecommodore.co.za  
วันที่หก เกาะแมวน า้ - เคปพอยท์ - แหลมกู๊ดโฮป - นกเพนกวิน  พฤหัสบด ี
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. รถปรับอากาศน าคณะเท่ียวชมความงดงามท่ีซ่อนเร้นของเมืองเคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ท่ีมี

อายกุวา่ 300 ปี ได้ช่ือวา่เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสดุในโลกแห่งหนึ่ง ตัง้อยู่ปลายสดุทางฝ่ัง
ตะวนัตกของทวีปอฟัริกาใต้  เป็นเมืองหลวงด้านนิตบิญัญัตขิองอฟัริกาใต้ มีอดีตเก่าแก่
และทนัสมยัท่ีสดุ แถมด้วยรางวลัการเป็นเมืองท่ีได้ช่ือวา่ใจกว้างท่ีสดุของอฟัริกาใต้อีก
ด้วย เพราะท่ีเมืองนีค้นตา่งสีผวิสามารถเดนิเคียงบ่าเคียงกนัได้ทกุสถานท่ี คณะลงเรือท่ี
ท่าฮทูเบย์ (Hout Bay) เพ่ือไปชมแมวน า้ท่ี เกาะดยุเกอร์ (Duiker Island) เหลา่แมวน า้
ตวัอ้วนอยุนอนเบียดเสียดอาบแดดกนัเตม็เกาะตามธรรมชาต ิ แล้วแวะเย่ียมเหลา่บรรดา
นกเพนกวนิอฟัริกนัท่ีเมืองไซมอน (Simon's Town) ณ เมืองแห่งนีบ้้านเรือนจะตัง้
ลดหลัน่กนัอยู่ตามเนินเขา หนัหน้าออกทะเล ซึ่งเจ้าของสว่นมากเป็นคนมีฐานะทัง้นัน้ 
เม่ือมาถึงบริเวณชายหาดโบลเดอร์ เจ้าบ้านตวัน้อยนกเพนกวนิอฟัริกนั ตวัผู้มีสีสนั
มากกวา่ตวัเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสีชมพ ู คล้ายแต้มสีอายแชโดว์ไว้อย่างนัน้ 
สว่นตวัเมียจะไมมี่ ล าตวัมีสีด าขาวตดักนั แต่ตวัเมียมีสีน า้ตาล และมีขนาดใหญ่กวา่ นก
เพนกวนิท่ีน่ีใช้ชิวติอย่างอิสระสบายอารมณ์ตามธรรมชาติ แล้ว เดนิทางสูแ่หลมแห่ง
ความหวงั หรือ แหลมกู๊ดโฮป 

 

 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสริฟ์ด้วยเมนูกุ้งมังกร (Crayfish) Local 
14.00 น. น าท่านเท่ียวชมแหลมแห่งความหวงั หรือ แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อยู่ใน

เขตสงวน Cape of  Good Hope Nature Reserve ปลายสดุแหลมมีประภาคารขนาด
ใหญ่ จะเห็นรอยตะเขบ็ท่ีมหาสมทุรอินเดียและมหาสมทุรแอตแลนตกิมาบรรจบกนัได้
ชดัเจน บนผวิน า้ซึ่งเป็นเหตใุห้บริเวณนี ้ท้องทะเลมกัมีหมอกลงจดัอากาศแปรปรวน ทัง้นี ้
เพราะกระแสน า้อุ่นและกระแสน า้เย็นมาปะทะกนั ท าให้ยากตอ่การเดนิทางโดยทางเรือ
ทัง้ในสมยัโบราณและปัจจบุนั ทศันะวิสยัไม่ดีนกัท าให้เรือชนหินโสโครกหรือชนกนัเอง
เสมอๆ จนก่อให้เกิดเร่ืองราวของภาพหลอน มติอินัลีล้บัและเร่ืองเลา่ขานเก่ียวกบัฟลาย
อิง้ดตัช์แมน Flying Dutchman ซึ่งเป็นช่ือเรือท่ีนกัเดนิทางเรือชาวดตัช์ ท่ีพยายามจะเดนิ
ทางอ้อมผา่นแหลมกู๊ดโฮป ให้ได้แตก่็ท าไม่ส าเร็จ ท าให้เรือสญูหายไปในทะเลท่ามกลาง
หมกหนาทึบจนทกุวนันี ้และจดุชมววิท่ีสวยท่ีสดุคือ Cape Point  เคปพอยท์ จนได้เวลา
อนัสมควร น าคณะออกเดนิทางกลบัสู่เมืองเคปทาวน์ 

 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั THE COMMODORE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.thecommodore.co.za  
วันที่เจ็ด เคปทาวน์ - สแตลเลนบอช - ไวน์เทสติง้ - คณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดนิทางตามเส้นทาง Wine Route แหลง่รวมไร่องุ่นและแหลง่ผลิตไวน์ขึน้ช่ือท่ี สแตลเลน

บอช Stellenbosch หรือ City of Oak เป็นเมืองท่ีขึน้ช่ือในเร่ืองการท าไวน์เก่าแก่เป็น
อนัดบัสองของแอฟริกาใต้ และท่ีน่ียงัมีมหาวทิยาลยัท่ีเปิดสอนการท าไวน์โดยเฉพาะ 
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(Wine Maker) น าท่านชม พพิธิภณัฑ์หมูบ้่าน (Stellenbosch Village Museum) ซึ่ง
ภายในบ้านจ าลองสภาพความเป็นอยู่ของคนสมยัก่อนถึง 4 ยคุ อนัได้แก่ กระท่อมช
เรียดอร์เฮยสโบราณ (1690-1720), บ้านเบลตเตอร์มนัเฮยส (1750-1790), บ้านกรอ
เวอร์เนอร์สไตล์จอร์เจีย (1800-1830) และ บ้านเมอเรย์สไตล์วิคตอเรียยคุกลาง (1840-
1870) อิสระให้ท่านได้เดนิเลน่ภายในเมือง ซึ่งยงัคงรักษาอาคารบ้านเรือนสมยัเก่าไว้ได้
ในสภาพท่ีดีเย่ียมและสวยงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางเข้าสู ่ Neethlingshof Wine 
Estate แหลง่ผลติไวน์ขึน้ช่ือท่ีอยู่ใจกลางสแตนแลนบอชซ่อนตวัอยู่บนเนินเขา Bottelary 
และภเูขา Papegaaisberg  

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
บา่ย น าคณะชมโรงงานผลติไวน์แดงคณุภาพ ซึ่งท่ีน่ีมีบริการให้ชิมไวน์กนัด้วย ส าหรับท่านท่ี

ช่ืนชอบก็สามารถซือ้ตดิมือกลบับ้านได้ในราคาย่อมเยา จนได้เวลาอนัสมควรน าคณะ
เดนิทางกลบัสู่เมืองเคปทาวน์ 

 

15.00 น. จนได้เวลาอนัสมควรน าคณะเดนิทางกลบัสูส่นามบนิเมืองเคปทาวน์  
18.20 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ สายการบนิเอมเิรสท์ แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี EK771 / EK370 

(แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบนิดไูบ) 
( 18.20 - 05.45+1 ) 
( 08.45 - 18.15 ) 

วันที่แปด ดูไบ - กรุงเทพฯ เสาร์ 
18.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดนิทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดนิทางเท่านัน้) 

Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11  
With Bed 

Child 4-6 
No Bed SGL Supp No TKT 

ADL / CHD 
19 – 26 ตุลาคม 2562 96,000.- 87,000.- 82,000.- 19,000.- -25,000.- 

-18,000.- 
คา่ทวัร์รวม : 

 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิไว้ ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2561 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศ เส้นทางโจเบร์ิก-เคปทาวน์ 
 คา่รถโค้ชมาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

15-19 ท่าน    ใช้รถปรับอากาศขนาด 28 ที่ น่ัง 
20-24 ท่าน    ใช้รถปรับอากาศขนาด 38 ที่ น่ัง 
25 ท่านขึน้ไป ใช้รถปรับอากาศขนาด 44 ที่ น่ัง 

 คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบไุว้ในโปรแกรม  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั พกัห้องละ 2 ท่าน (ในสาธารณรัฐอัฟริกาใต้ ไม่มี

ห้องพักแบบ 3 เตียงให้บริการ) 
 คา่ยกกระเป๋าในโรงแรม เฉพาะกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความ

ดแูลของท่านเองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 คา่บริการน าทัวร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้ มีประสบการณ์น าเท่ียว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกนัภยั 

– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีประกนัสขุภาพระหวา่งการเดนิทาง หรือต้องการคุ้มครองสมัภาระใน
การเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและเท่ียวบนิ กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของ
กรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบ
เท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบนิท่ี
ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 
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คา่ทวัร์ไม่รวม : 

 

 คา่ทิปคนขบัรถ / Ranger (ท่านละประมาณ 260 แรนด์)  
 คา่ทิปไกด์ท้องถิ่น / และหวัหน้าทัวร์ 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทางกับ WORLD WIDE VACATION กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีท่านรู้จกั
และเช่ือถือได้ ซึ่งจะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดนิทางของท่าน กรุณาจอง
ทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่ว
จะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงิน
สว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้
1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทัวร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หวัหน้าทัวร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้
ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว               
            ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 

2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวท่ีได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวจะเรียก
จาก 
    นกัท่องเท่ียวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
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    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวซี่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ 
     2.3 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธรุกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.
2551 โดยประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดนิทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 

 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องช าระ
คา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดนิทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทัวร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของสายการบนิเอมเิรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการบนิเอมเิรสต์
ได้เท่านัน้  ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

  คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 
ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิม่ท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

 

 ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับผู้

พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในอัฟริกาใต้ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

การระบหุ้องพกัตดิกนัขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องตดิกนัตามท่ีต้องการ 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในอฟัริกาใต้ อาจมีบางแห่งส าหรับห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่อ่างอาบน า้ ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่านต้องการความ
สะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

 โปรแกรมทวัร์รวมค่าเข้าชมถกูระบไุว้ในคอลมัน์ “อตัรานีร้วม” หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด
ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ๆ หรือ 
สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดนิทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯ จะไมมี่การคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระเข้าชม
และ Reservation Fee ไปเรียบร้อยแล้วแล้ว    
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 

 

 คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ ท่านจะ
ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม  ค่าใช้จ่ายใบละประมาณ 5 แรนด์ / ใบ / ครัง้    

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิเอมเิรสต์ แอร์ไลน์ อนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผู้โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ี
ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้  



   

 

 

CODE : DEU35 

 

 

 
 

  

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบ
เท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบนิท่ี
ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐาน
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายในน า้หนกั
สว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 
 บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจนใน
เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้ สบูบุหร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็
, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูล
คณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารที่ใช้ส าหรับการเดนิทางเข้าประเทศแอฟริกาใต้ 
และต้องน าเอกสารถือติดตัวในวันเดินทางด้วย 

- กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี บริบรูณ์ เตรียมสตูบิตัรตวัจริง และแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ รับรองจากกรมการกงสลุ (แจ้งวฒันะ) 
เท่านัน้ น าเอกสารถือตดิตวั เพ่ือใช้ในการเข้าประเทศอฟัริกาใต้ 

- กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี บริบรูณ์ กรณีเดนิทางคนเดียว หรือ เดนิทางกบัพ่อ หรือแม ่ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องใช้จดหมายยินยอมให้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศฉบบัจริง และแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ รับรองจากกรมการกงสลุ (แจ้งวฒันะ) เท่านัน้ น าเอกสาร
ถือตดิตวั เพ่ือใช้ในการเข้าประเทศอฟัริกาใต้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

 

 


